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Message from the President
Dear readers,

สารจากผู้อ�ำนวยการ
สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสาร ทีเส็บ ทุกท่าน
ในช่วงไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2558 ทีเส็บ ได้ด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กลยุทธ์การตลาด 4Ps
หรือ Public – Private – People – Partnership โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิดตัวโครงการ “Thailand’s MICE
United ปี 2 ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจธุรกิจไมซ์สู่ AEC” ซึ่งเป็นหนึ่งในความส�ำเร็จอย่างเด่น
ชัดของการผนึกก�ำลังระหว่าง 9 หน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชน
ทีเส็บได้เดินหน้าสานต่อโครงการ Thailand’s MICE United ปีที่ 2 โดยมุ่งเน้นดึงกลุ่มนักธุรกิจไมซ์คุณภาพ
เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย พร้อมส่งเสริมให้ไทยเป็น TOP OF MIND ของอุตสาหกรรมไมซ์
ในภูมิภาคเอเชีย โดยปีนี้ ทีเส็บ เริ่มด�ำเนินโครงการด้วยการจับมือกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เปิดตัว Thailand CONNECT Welcome Package เพื่อเป็นข้อเสนอ
ในการจูงใจผู้จัดงานและนักเดินทางกลุ่มไมซ์ให้เข้ามาจัดงานและร่วมกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยมากขึ้น
ส�ำหรับหนึ่งในตลาดเป้าหมายหลัก อย่างภูมิภาคโอเชียเนีย โดยเฉพาะประเทศออสเตรเลีย ถือเป็นตลาดที่มี
แนวโน้มสดใส ดังนั้น ทีเส็บ จึงน�ำทีมผู้ประกอบการไมซ์ไทย เข้าร่วมงานเทรดโชว์อุตสาหกรรมการประชุมและการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแห่งเอเชีย-แปซิฟิก หรือ AIME 2015 (The Asia-Pacific Incentives and Meetings
Expo) พร้อมเปิดตัวแคมเปญ Thailand CONNECT The World อย่างเป็นทางการในออสเตรเลีย หวังเจาะตลาด
คุณภาพจากกลุ่มประเทศโอเชียเนีย
ในขณะเดียวกัน ทีเส็บ ยังได้จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระหว่างหน่วยงานพันธมิตรในอุตสาหกรรมไมซ์
เพื่อจัดท�ำแผนงานส่งเสริมการตลาดจีนในกลุ่มลูกค้าองค์กรที่มีก�ำลังซื้อสูง พร้อมกับสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยให้
เป็นจุดหมายปลายทางระดับพรีเมียมส�ำหรับกลุ่มการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
พร้ อ มกั น นี้ กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดออนไลน์ ก็ มี ค วามเข้ ม ข้ น มากขึ้ น เช่ น เดี ย วกั น โดยที เ ส็ บ ได้ เร่ ง พั ฒ นาการ
ตลาดออนไลน์ ได้แก่ แผนการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการจัดงานไมซ์ครบวงจร และพัฒนาแอพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต แผนการจัดท�ำสื่อการตลาดและการขายแบบดิจิตอล และแผนงานกิจกรรมการตลาด
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
ส�ำหรับแคมเปญการตลาดออนไลน์ที่ส�ำคัญในปีนี้ ทีเส็บ ได้ร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ บริษัท วีซ่า อินเตอร์
เนชั่นแนล เอเซีย-แปซิฟิค แอลแอลซี เดินหน้าแคมเปญ Spice Up Your Business Agenda 2015 ปีที่ 2 พร้อมน�ำ
เสนอสิทธิพิเศษของสินค้าและบริการ ตลอดจนโปรแกรม Meeting Package ขยายกลุ่มเป้าหมายไมซ์ครอบคลุมทั้ง
กลุ่มผู้เข้าร่วมงานประชุมและร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ รวมถึงกลุ่ม VISA Commercial Card ในประเทศไทย
ด้านแผนยุทธศาตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2558 นี้ ทีเส็บ ยังคงด�ำเนินงาน
ตามกรอบกลยุทธ์องค์กร 4Ps โดยได้เปิดตัวแคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” พร้อมกับการจัดงาน 2nd
Thailand Domestic MICE Mart หรืองานไทยแลนด์ ไมซ์มาร์ท ครั้งที่ 2 ณ กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ ใน
ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
นอกจากกิจกรรมดีไมซ์ที่เชียงใหม่แล้ว ทีเส็บ ยังได้ลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในเชียงใหม่ เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ภาคเหนือ ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการผลักดันเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมาย
ปลายทางไมซ์ระดับภูมิภาค
ทั้งนี้ MICE Intelligence Centre ยังนับเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างยิ่งในการสร้างไมซ์ไทยให้มีความเข็มแข็ง ซึ่ง
จ�ำเป็นต้องสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านข้อมูลและงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาศูนย์กลาง
ข้อมูลไมซ์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่ออุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยโดยรวม

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

During the second quarter of the 2015 fiscal year, TCEB
organised various activities within the framework of the 4Ps
marketing strategy (Public-Private-People-Partnership), most
notably the launch of Thailand’s MICE United II campaign on the
theme “Moving Thailand forwards with MICE United for AEC”.
This campaign marks the successful collaboration of 9 strategic
partners from the public and private sectors.
The bureau is now moving forward with the Thailand’s MICE
United campaign, which aims to attract quality MICE business
travellers, drive the growth of Thailand’s MICE industry and
promote Thailand as a Top of Mind MICE destination in Asia.
TCEB kicked off the campaign by teaming up with True
Corporation Public Company Limited and Bangkok Mass Transit
System Public Company Limited to introduce the Thailand
CONNECT Welcome Package both as an incentive to business
travellers to hold events in Thailand and for MICE travellers.
Oceania, and especially Australia, is a market with bright
prospects. With this in mind, TCEB led Thai MICE operators to
participate in AIME 2015 (The Asia-Pacific Incentives and Meetings
Expo). The bureau also officially launched the Thailand CONNECT
The World campaign in Australia with the aim of tapping into the
quality Oceania market.
In another move, the bureau set up a Focus Group among
its strategic partners to create a marketing promotion plan to
penetrate the high-quality corporate Chinese market and enhance
Thailand’s image as a premium destination for meetings and
incentives travel.
The online marketing strategy has also become more
aggressive. TCEB is speeding up the development of this strategy
through 3 major action plans, namely the development of
Thailand’s MICE web portal including applications for smartphones
and tablets; online marketing tools and digital sales kits; and
marketing activities and public relations via social media.
This year’s major online marketing campaign has seen TCEB
enter into partnership with the Tourism Authority of Thailand,
Thai Airways International Public Company Limited, Department
of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, and
Visa International (Asia-Pacific), LLC to extend the “Spice Up Your
Business Agenda”ssxde for a second year.
This year’s campaign offers special privileges and a Meeting
Package programme, extending the coverage of MICE target
groups to include meeting delegates and exhibition visitors as well
as local Visa commercial cardholders.
In terms of the D-MICE strategic development plan in the
2015 fiscal year, the bureau is continuing its operations in line
with the corporate strategy of the 4Ps, starting with the launch
of “Meetings in Thailand” campaign and the holding of the 2nd
Thailand Domestic MICE Mart in Bangkok and Chiang Mai in
March.
In addition to the D-MICE activity in Chiang Mai, the bureau
also signed a memorandum of understanding with strategic
partners in Chiang Mai to jointly develop the Northern MICE
Intelligence centre, which is regarded as an integral tool in
promoting Chiang Mai as a regional MICE destination.
The MICE Intelligence Centre will play a key role in
strengthening Thailand’s MICE industry and it is essential that
TCEB establishes local and international strategic partners in the
fields of data and research in order to develop the quality of and
ensure an effective MICE Intelligence Centre for the MICE industry
as a whole.

Mr. Nopparat Maythaveekulchai
President
Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB)
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ขยายโครงการ Thailand’s MICE United

เปิดตัว Thailand CONNECT Welcome Package
เพิ่มนักเดินทางกลุ่มไมซ์

จ

าก ความส� ำ เร็ จ ในการร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า ง ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กับ 4 หน่วยงาน
พันธมิตร ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริ ษั ท การบิ น ไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) และสมาคมผู ้ ป ระกอบวิ ส าหกิ จ
ในย่านราชประสงค์ ริเริ่มโครงการ “Thailand’s MICE United : ฟื้น
เศรษฐกิจไทย ร่วมใจธุรกิจไมซ์” ในปีที่ผ่านมา ปีนี้ ทีเส็บ ขยายโครงการ
Thailand’s MICE United ปี 2 ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจธุรกิจไมซ์สู่ AEC”
เพื่อเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อ�ำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บสานต่อโครงการ Thailand’s
MICE UNITED ปีที่ 2 มุ่งเน้นการน�ำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยทีเส็บก�ำหนดกลยุทธ์มุ่งเน้นการดึงกลุ่มนักธุรกิจไมซ์คุณภาพเพื่อขับเคลื่อน
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การเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย พร้อมส่งเสริมให้ไทยเป็น TOP OF MIND ของอุตสาหกรรมไมซ์
ในภูมิภาคเอเชีย
การเดินหน้าโครงการ Thailand’s MICE United ปี 2 สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาด 4Ps
หรือ Public – Private – People – Partnership ซึ่งเป็นโครงสร้างการบริหารความร่วมมือใน
การส่งเสริมธุรกิจไมซ์ตามกลยุทธ์การตลาดร่วมกับพันธมิตรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
และความตระหนักรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
นอกจาก 4 หน่วยงานพันธมิตรดังกล่าว ทีเส็บ ได้ขยายความร่วมมือกับอีก 5 องค์กร ได้แก่
กลุ่มพันธมิตรการตลาดโรงแรมริมน�้ำเจ้าพระยา (Bangkok Riverside Marketing Partnership)
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) สมาคม
ส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) และสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) เพื่อร่วมกับผลักดันโครงการ

Thailand’s MICE UNITED ปีที่ 2
ทั้งนี้ ทีเส็บ เริ่มด�ำเนินโครงการด้วยการจับมือกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
และ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เปิดตัว Thailand CONNECT Welcome
Package เพื่อเป็นข้อเสนอในการจูงใจผู้จัดงานและนักเดินทางกลุ่มไมซ์ให้เข้ามาจัดงานและร่วม
กิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย เพิ่มจ�ำนวนนักเดิ นทาง ตลอดจนเพิ่มรายจ่ายต่อหัวของนักเดินทาง
กลุ่มไมซ์จากทั่วโลก
แพ็กเกจประกอบด้วย บัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS Connect SmartPass ประเภทเติมเงิน
สกรีนลาย Thailand CONNECT และ Free WiFi Trial by TrueMove H จ�ำนวน 1 ชั่วโมงต่อ
วัน โดยสามารถเชื่อมต่อจุดให้บริการ True WiFi กว่า 100,000 จุดทั่วประเทศ ตอกย�้ำการเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงทุกความส�ำเร็จของธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคอาเซียน
ระยะเริ่มต้น ทีเส็บ ได้จัดท�ำแพ็กเกจส่งเสริมการตลาดเพื่อดึงดูดนักเดินทางกลุ่มไมซ์จ�ำนวน
15,000 ชุด แบ่งเป็นเพื่อส่งเสริมการตลาดต่างประเทศของกลุ่มที่ผ่านการสนับสนุนโดยทีเส็บจ�ำนวน
12,000 ชุด ครอบคลุมกลุ่มตลาดการประชุมนานาชาติ และตลาดการแสดงสินค้านานาชาติ และเพื่อ
การประชาสัมพันธ์แพ็กเกจการสนับสนุนของทีเส็บ ผ่านสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) และสื่อมวลชนทั้งภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกา รวมทั้งสิ้น 3,000 ชุด
นายภัคพงศ์ พัฒนมาศ รองผู้อ�ำนวยการด้านธุรกิจโมบายล์ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
กล่าวว่า ทีเส็บ และพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการน�ำเสนอบริการและสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย โดยทุกฝ่ายจะท�ำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งเพื่อแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทย

เป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะส�ำหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ในทุกด้านอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง
พื้นฐาน ที่พัก สถานที่จัดงานประชุม การคมนาคมขนส่ง และบริการการสื่อสารที่มีมาตรฐานระดับโลก
นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในระยะเวลาอันใกล้ การใช้ตั๋วร่วมในการเดินทางเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชน
อื่น ๆ จะท�ำให้สะดวกขึ้น ในขณะเดียวกัน บีทีเอส ก�ำลังพัฒนาโครงการ Super Skywalk เพื่อเชื่อม
ทางเดินเข้าอาคารศูนย์การค้าในย่านชิดลม สยามสแควร์ ปทุมวัน และประตูน้�ำ
ทีเส็บยังมีกิจกรรมที่ต้องเร่งด�ำเนินงานภายใต้โครงการ Thailand’s MICE United ปีที่ 2
อีกหลากหลายกิจกรรมประกอบด้วย การจัด Thailand MICE Roadshow ไปยังตลาดเป้าหมาย
3 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น เยอรมัน และจีน ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน การจัดกิจกรรม Media
Familiarization Trip ส� ำ หรั บ สื่ อ มวลชนทั้ ง ในและต่ า งประเทศ มุ ่ ง เน้ น ประชาสั ม พั น ธ์ ไ มซ์ ซิ ตี้
ทั้ง 5 เมือง ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมนี้ และการจัดงาน Thailand’s MICE Award
Charity Dinner สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการไมซ์ผ่านกิจกรรม CSR แก่ภาคประชาชน
ในปลายปีนี้ โดยคาดว่าจากการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการทั้งหมดจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
นักเดินทางกลุ่มไมซ์ได้ไม่ต�่ำกว่า 1,000,000 คน
“ปี พ.ศ. 2558 ทีเส็บคาดว่าจะมีจ�ำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ทั้งหมดรวม 1,036,300 คน เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 5 และมีรายได้ 106,780 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมทั้ง
ยกระดับต�ำแหน่งทางการตลาดของประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นตลาดไมซ์คุณภาพของภูมิภาคเอเชีย”
นายนพรัตน์ กล่าวสรุป
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Thailand’s MICE United II
Strengthening public-private
collaboration for AEC

F

ollowing the successful collaboration between the Thailand
Convention and Exhibition Bureau (Public Organization) or
TCEB and four strategic partners, namely including the Ministry
of Foreign Affairs, the Tourism Authority of Thailand, Thai
Airways International PLC and the Ratchaprasong Square Trade
Association in introducing the Thailand’s MICE United campaign
last year, TCEB is extending the second edition of the strategic collaborative
framework under the theme ‘Thailand Moving Forwards with MICE United for
the AEC’. The campaign is designed to prepare Thailand’s MICE industry for
economic integration of the ASEAN Economic Community in late 2015.
Mr. Nopparat Maythaveekulchai, TCEB’s President, explains that the
bureau has recently introduced the second year of the Thailand’s MICE
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United campaign to strengthen Thailand’s leadership position and emphasise
Thailand’s readiness for the AEC. In addition, the bureau has redefined the
strategy and the main focus is now on high-quality MICE travellers. This aims
to drive the MICE industry forward and promote Thailand as “Top of the
Mind” among MICE destinations in Asia.
The extension of Thailand’s MICE United II is in line with TCEB’s 4Ps
(Public-Private-People-Partnership) strategic approach, a collaborative
framework designed to promote MICE business through joint marketing
activities with strategic partners. The model will create participation in and
awareness of the MICE industry among the target parties in the public and
private sectors as well as among the general public.
Besides the four founding 4 partners, the bureau has expanded the

Mr. Nopparat

Mrs. Supawan

Mr. Pakpong

Mr. Surachet

collaboration to include an additional five strategic partners,namely
Bangkok Riverside Marketing Partnership, Bangkok Transit System PLC, True
Corporation PLC, the Thailand Incentive and Convention Association, and the
Thai Exhibition Association in promoting Thailand’s MICE United II.
Kicking off the campaign this year, TCEB in partnership with True
Corporation PLC and Bangkok Mass Transit System PLC to introduce the
Thailand CONNECT Welcome Package as an incentive both for organisers to
hold the events in Thailand and for MICE travellers. The campaign aims to
increase the number of MICE visitors from all over the world as well as the
average spending per head.
The package comprises a BTS Connect SmartPass, a stored value card
with the Thailand CONNECT screen and a one-hour Free WiFi Trail by
TrueMove H per day. Cardholders can connect at more than 100,000 True
WiFi spots nationwide, thus underlining Thailand’s strategic location as a hub
connecting Asia with business success.
Preliminary, TCEB has prepared a total of 15,000 Thailand CONNECT
Welcome packages, of which 12,000 sets will be used as international marketing
support for corporate meetings, incentives travel, conventions and international
exhibitions, as well as to promote TCEB’s support through the Thailand Incentive
and Convention Association and the Thai Exhibition Association. The remaining
3,000 sets will be used for public relations purposes and distributed to members
of the press throughout Asia, Europe and the US.
Mr. Pakpong Pattanamas, True Corporation Plc’s Deputy Director for
Mobile Office/Mobile Strategy, explains that the TCEB and its participating

partners are offering value-added services and incentives to MICE visitors
to Thailand. All the parties are working together to show that Thailand is a
leading destination for MICE events in terms of infrastructure, accommodation,
meeting venues, transportation, and of course communications services that
meet international standards.
Mr. Surachet Sangchayosawat, Strategy and Planning Director, Bangkok
Mass Transit System PLC, addsthat in the near future, the joint ticketing system
will enable passengers to connect with the mass transit system networks
more conveniently. Meanwhile, the BTS is developing a Super Skywalk, with
skybridges connecting the rapid-transit system to buildings and shopping
centres in Chidlom, Siam Square, Pathumwan and Pratunam.
Following the launch of the Thailand’s MICE United II, TCEB has put in
place plans Thailand’s MICE United II campaign including Thailand MICE
Roadshows between April and September in the key markets of Japan,
Germany, and China, as well as international and local media familiarisation
trips from May to July that will focus on Thailand’s five MICE Cities, and
the Thailand MICE Award Charity Dinner late this year to enhance industry
engagement through CSR activity. It is expected that this campaign will be
able to reach the target of more than 1 million MICE travellers.
“In 2015, the bureau has targeted a 5-per-cent growth in MICE visitors
to Thailand bringing the figure to 1,036,300 and a 10-per-cent growth in
revenue to Bt106.78 billion compared to the same period last year. Moreover,
the bureau is aiming to raise Thailand’s positioning as the prime quality MICE
market in Asia,” Mr. Nopparat says.
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Building Strategic Alliance

ดึงกลุ่มคุณภาพตลาดโอเชียเนีย
ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม

ต
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ลาดโอเชียเนีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งออสเตรเลีย มีแนวโน้มสดใส โดยมีอัตรา
การเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส่งผลให้มีจ�ำนวน
นักเดินทางกลุ่มไมซ์มายังประเทศไทยสูงเป็นอันดับ 6 ของนักเดินทางไมซ์
จากต่างประเทศ และสร้างรายได้กว่า 4,400 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้ ทีเส็บ
จึงได้เล็งเห็นโอกาสและศักยภาพตลาดโอเชียเนีย น�ำทัพผู้ประกอบการไมซ์
ไทย 30 ราย เข้าร่วมงานเทรดโชว์อุตสาหกรรมการประชุมและการท่อง
เที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแห่งเอเชีย-แปซิฟิก หรือ AIME 2015 (The Asia-Pacific Incentives and
Meetings Expo) พร้ อ มเปิ ด ตั ว แคมเปญ Thailand CONNECT The World ชู ศั ก ยภาพ
อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยผ่าน Thailand pavilion ผนวกกับกิจกรรมซีเอสอาร์ที่หลากหลาย
หวังเจาะตลาดคุณภาพจากกลุ่มประเทศโอเชียเนีย
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อ�ำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยว่า AIME เป็นงานแสดงสินค้าทาง
อุตสาหกรรมการประชุมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเป็นงานระดับใหญ่ในภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิค ที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ฉะนั้น ทีเส็บ จึงใช้เป็นเวที
ในการเปิดตัวแคมเปญ Thailand CONNECT The World สร้างการรับรู้ศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์
ไทยและความพร้อมรองรับการจัดงานไมซ์ในระดับภูมิภาคให้กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,000 คนจาก
ประเทศต่างๆ ทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
ทีเส็บ น�ำเสนอแคมเปญ Thailand CONNECT The World เป็นครั้งแรกในออสเตรเลีย
ซึ่ ง เป็ น การรวมเอาความโดดเด่ น ของไทยทั้ ง 3 ด้ า น คื อ จุ ด หมายปลายทางที่ พ รั่ ง พร้ อ มด้ ว ย
สาธารณูปโภคและบริการระดับโลก โอกาสทางธุรกิจ และบุคลากรที่มีคุณภาพ มาน�ำเสนอ เป็นจุดขาย
ผนวกเข้ากับกลยุทธ์การตลาด เน้นการสร้างจุดขายให้กับจุดหมายปลายทางต่างๆ ของประเทศไทย
ผ่านกิจกรรมซีเอสอาร์ ภายใต้แนวคิด Thailand: Inspiring Destination ‘Enhance Value to
your Event’ โดยทีเส็บ ยังได้รับรางวัล Best Stand Awards Over 36 sq.m. จากงาน AIME
2015 อีกด้วย
กิจกรรมซีเอสอาร์ ต ่ า งๆ ได้ รั บ การออกแบบมาเพื่ อสร้ างมูล ค่าเพิ่ม และสีสันให้กับจุดหมาย
ปลายทางในพื้นที่เป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพื้นที่ชายหาดทางใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา
ซึ่งสามารถเป็นจุดหมายปลายทางส�ำหรับกิจกรรม CSR อาทิ กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล ปลูกปะการัง
เทียมและหญ้าทะเล หรือ ร่วมกันท�ำความสะอาดชายหาด กลุ่มพื้นที่ป่าเขาทางเหนือ ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย เน้นกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย ร่วมดูแลช่วยเหลือช้าง ด้านกลุ่มเมืองซึ่งเน้น
พื้ น ที่ ภ าคกลางในจั ง หวั ด พระนครอยุ ธ ยาและสมุ ท รสาครจะน� ำ เสนอกิ จ กรรมจิ ต อาสาในโรงเรี ย น
เช่น สร้างบ้านดินให้เด็กๆ อ่านหนังสือให้เด็กพิการทางสายตา ช่วยกันท�ำความสะอาดแม่น�้ำ และ

ร่วมกันปลูกป่าชายเลน เป็นต้น
พร้อมกันนี้ ทีเส็บ ยังได้เสนอแพ็คเกจเสริม Meetings Bonus เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจของ
ผู้จัดงานในการน�ำงานประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลมาจัดในประเทศไทย โดยการสนับสนุน
ทางการเงินจ�ำนวนตั้งแต่ 100,000 บาท 300,000 บาท และ 1,000,000 บาท ส�ำหรับงานขนาด
100 คน 300 คน และ 1,000 คนตามล�ำดับ ภายใต้เงื่อนไขว่า ต้องพักค้างคืนในประเทศไทยอย่าง
น้อย 4 คืน และมีก�ำหนดเดินทางภายในวันที่ 30 กันยายนนี้
ปีนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน AIME 2015 มากกว่า 3,000 คน โดยมีผู้ประกอบการไมซ์จากทั่วโลกร่วม
ออกบูธแสดงสินค้าและบริการมากกว่า 750 ราย จาก 50 ประเทศ และผู้ซื้อมากกว่า 550 ราย
จาก 30 ประเทศ ขณะที่มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน จ�ำนวน 30 รายทั้งในกลุ่มโรงแรม ศูนย์
นิทรรศการและการประชุม บริษัทบริหารจัดการการด�ำเนินงานภาคพื้นดิน และสายการบิน อาทิ
Minor Hotel Group, Laguna Phuket, The DharaDhevi Chiang Mai, Events Travel Asia,
Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Thai Airways ฯลฯ โดยมีการ
นัดหมายเจรจาธุรกิจภายในงานกว่า 600 นัดหมาย
นอกจากเป็นเวทีธุรกิจการค้าของอุตสาหกรรมการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
ที่ส�ำคัญของภูมิภาค งานเทรดโชว์ AIME ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการประชุม และการสร้างเครือข่ายให้กับผู้ร่วมอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ รวมถึง
ผู้ประกอบการไมซ์จากไทยอีกด้วย
ในขณะเดียวกัน ทีเส็บ ร่วมมือกับบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมการตลาด
Australia Networking Events 2015 ที่เมืองเมลเบิร์น และเมืองเพิร์ธ โดยเชิญกลุ่มลูกค้าไมซ์
ที่ส�ำคัญๆ ทั้งสองเมืองจ�ำนวนเมืองละ 40 ราย พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ประกอบ
การไทย เน้นสร้างการรับรู้เกี่ยวกับศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ตลอดจนการส�ำรวจโอกาสทาง
การตลาดใหม่ๆ ในประเทศนิวซีแลนด์
นายนพรัตน์ กล่าวว่า ปี 2557 ตลาดไมซ์จากกลุ่มประเทศในภูมิภาคโอเชียเนีย มีสัดส่วนร้อย
ละ 5.16 ของอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งหมด โดยปีที่ผ่านมา มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากโอเชียเนียจ�ำนวน
47,446 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 81 สร้างรายได้เป็นมูลค่ากว่า 4,442 บาท โดยเป็นนักเดินทางกลุ่มไมซ์
จากออสเตรเลียจ�ำนวน 37,947 คน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 137 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556
และสร้างรายได้มูลค่ากว่า 3,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 127.81
ทีเส็บ คาดว่า ตลาดโอเชียเนียในปีงบประมาณ 2558 จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4
โดยมีจ�ำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 50,000 คน และสร้างรายได้ 4,395 ล้านบาท ทั้งนี้ ออสเตรเลีย
ยังคงเป็นตลาดหลัก ด้วยจ�ำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 39,500 คน สร้างรายได้ 3,472 ล้านบาท

Tapping quality Oceania market
with CSR offering

T

he Oceania market, especially Australia, is considered a
bright prospect for Thailand’s MICE industry with a significant
increase in MICE visitors to Thailand in 2014. Since last year,
the market ranked sixth in terms of numbers of international
MICE visitors and generated more than Bt4.4 billion in revenue.
TCEB therefore seized the opportunity to further promote
the industry to the Oceania market by leading 30 Thai MICE operators to
participate in AIME 2015 (The Asia-Pacific Incentives and Meetings Expo).
The bureau also launched the Thailand CONNECT The World campaign at
the Expo and presented the potential of Thailand’s MICE industry through a
Thai pavilion and a showcase of a diversity of CSR activities with the aim of
tapping the high-quality Oceania market.
TCEB President Mr. Nopparat Maythaveekulchai notes that the AIME,
which is held annually in Melbourne, Australia, is an internationally recognised
trade show for the incentives and meetings industry and a leading event in
Asia-Pacific region. The bureau therefore used this platform to introduce the
Thailand CONNECT The World campaign to the more than 3,000 visitors
from many countries in the Asia-Pacific and Oceania region. The campaign is
designed to create awareness of the potential of Thailand’s MICE industry and
the country’s readiness for organising regional MICE events.
The Thailand CONNECT The World campaign that debuted in Australia
combines three of Thailand’s unique strengths: destinations with worldclass infrastructure and services; business opportunities; and proficient
professionals. These remarkable features are highlighted as the selling points
and go hand-in-hand with the marketing strategy.
Along with the launch of the new Thailand’s brand communication
campaign, the Thai Pavilion was also well received at the AIME 2015 and
TCEB won the Best Stand over 36 sq.m Award.
As a part of offering for the Oceania market, TCEB showcased a unique
CSR offering for international MICE visitors through the ‘Thailand: Inspiring
Destination - Enhance Value of your Event’ campaign. A variety of CSR
activities has been created to add value and liveliness to destinations in
3 target clusters. The southern beach cities of Phuket, Krabi and Phang Nga
offer such activities as releasing turtles, cultivating coral, cleaning the
beach and planting sea grass. The mountainous Northern Thailand cities of
Chiang Mai and Chiang Rai offer visitors the chance to experience
reforestation, dam building and elephant rescue and care.

Ayutthaya and Samut Sakhon in the Central cluster, meanwhile, offer
delegates a range of voluntary activities at schools, along with building clay
homes, reading for the blind, cleaning up the rivers and engaging in mangrove
reforestation.
To attract corporate customers and meeting organisers to hold meetings
and incentives in Thailand, the bureau also reemphasized a Meeting Bonus
package, which offers organisers a financial subsidy of Bt100,000 for a group
of 100 delegates and up, Bt300,000 for a group of 300 delegates and up and
Bt1 million for a group of 1,000 delegates or more. Each group is required
to stay for four nights or longer and travel must be completed by September
30, 2015.
This year, AIME 2015 welcomed over 3,000 delegates from all over the
world with more than 750 exhibitors from 50 countries and over 550 buyers
from 30 countries. Thirty Thai MICE entrepreneurs from hotels, convention
and exhibition centres, airport ground service providers and airlines, among
them the Minor Hotel Group, Laguna Phuket, The DharaDhevi Chiang Mai,
Events Travel Asia, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC),
and Thai Airways, participated in the event with more than 600 appointments
for business negotiations.
In addition to a trade show platform for meetings and incentives in the
region, the AIME is also a venue for an exchange of knowledge and opinions
about the meeting industry and the establishment of networks among the
international delegates as well as Thai MICE operators.
TCEB joined with THAI to organise Australian Networking Events 2015 in
Melbourne and Perth, inviting 40 key buyers from each city to exchange ideas
with the Thai MICE operators. This marketing activity was aimed at enhancing
the perception of the potential of Thailand’s MICE industry and also exploring
new market opportunities in New Zealand.
Mr. Nopparat says that in 2014, the Oceania MICE market represented
5.16 per cent of the overall MICE industry. There were 47,446 MICE travellers
from Oceania, an increase of 80 per cent, generating more than Bt4.44 billion.
In particular, Australian MICE visitors to Thailand jumped by 137 per cent
to 37,947 compared to the same period the previous year while revenue
increased by 127.8 per cent to more than Bt3.5 billion.
The bureau expects that in 2015 the Oceania MICE market in will grow by
5.4 per cent to 50,000 MICE visitors, generating Bt4.40 billion. Australia remains
the major market with a forecast of 39,500 visitors and Bt3.48 billion in revenue.
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แผนเชิงรุกตลาดออนไลน์
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จจุบัน ตลาดออนไลน์มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์
ของประเทศ ดังนั้น ทีเส็บ จึงได้เร่งพัฒนาการตลาดออนไลน์ ผ่าน 3 แผนงาน
หลั ก ได้ แ ก่ แผนการพั ฒนาเว็ บ ไซต์ ศูนย์ร วมข้อมูล การจัด งานไมซ์ค รบวงจร
และพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต แผนการจัดท�ำสื่อการ
ตลาดและการขายแบบดิจิตอล และแผนงานกิจกรรมการตลาดประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อออนไลน์
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อ�ำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ปีนี้ ทีเส็บ จะพัฒนาเว็บไซต์ของ
องค์กรซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลการจัดงานไมซ์ครบวงจรให้มีความทันสมัยมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
เทียบเท่ากับเว็บไซต์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านไมซ์ชั้นน�ำของโลก โดยการเพิ่มภาษาที่ใช้
ในเว็บไซต์จากเดิม 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และ จีน เป็น 8 ภาษาได้แก่ อังกฤษ ไทย จีน ญี่ปุ่น
เกาหลี อินโดนีเซีย รัสเซีย และเวียดนาม พร้อมพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านไมซ์ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
ด้านแผนงานการจัดท�ำสื่อการตลาดและการขายแบบดิจิตอล ทีเส็บ ก�ำลังพัฒนา Blog, ดิจิตอล
โบรชัวร์ ภาพถ่าย/วีดิทัศน์ การน�ำเสนอในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์ และเอกสารการขายออนไลน์
ส่วนแผนงานกิจกรรมการตลาดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เน้นการสร้างภาพลักษณ์และการ
รับรู้ศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งไมซ์
ส�ำหรับแคมเปญการตลาดออนไลน์ที่โดดเด่นในปีนี้ ทีเส็บ ได้ร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) บริ ษัท การบิ นไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) กรมส่ง เสริม การค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์และ บริษัทวีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนลเอเซีย-แปซิฟิคแอลแอลซี เดินหน้าแคมเปญ
Spice Up Your Business Agenda 2015 ปีที่ 2 ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับสื่อสังคมออนไลน์ในช่องทาง
ต่างๆ ภายใต้แนวคิด “Social Connectivity” เพื่อขยายการสื่อสารแคมเปญในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
พร้อมน�ำเสนอสิทธิพิเศษของสินค้าและบริการที่น่าสนใจ อาทิส่วนลด 50% ส�ำหรับที่พักบริการรถ
เช่าและบริการรถรับ-ส่งสนามบินและสนามกอล์ฟ รวมถึงการรับคูปองเงินสด 500 บาท เมื่อใช้จ่าย
ครบ 5,000 บาทเป็นต้น เพื่อดึงนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ แคมเปญ Spice Up Your Business Agenda 2015 ปีที่ 2 ได้เสริมโปรแกรม
Meetings Package ส�ำหรับห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงที่พัก และโปรแกรมแพ็คเกจฟื้นฟูสุขภาพใน
ราคาจูงใจ โดยขยายกลุ่มเป้าหมายไมซ์ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้เข้าร่วมงานประชุมและร่วมงานแสดง
สินค้านานาชาติ รวมถึงกลุ่ม VISA Commercial Card ในประเทศไทย
พร้อมกันนี้ ยังน�ำเสนอสิทธิพิเศษเฉพาะส�ำหรับกลุ่มประเทศเป้าหมายหลัก และขยายสิทธิ
พิเศษของสินค้า/บริการไปยังเมืองไมซ์และเมืองท่องเที่ยวหลักที่มีศักยภาพ เช่น หัวหิน สมุย เพื่อ
เพิ่มความประทับใจและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย
และขยายระยะเวลาพ�ำนักในประเทศไทยมากขึ้น หลังจากที่แคมเปญดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายในปีที่ผ่านมา

แคมเปญ Spice Up Your Business Agenda 2015 มีระยะเวลาด�ำเนินการตั้งแต่เดือน
มีนาคม ถึง ธันวาคม 2558 โดยกลุ่มผู้จัดงานประชุมนานาชาติ ผู้แสดงสินค้า และนักเดินทางกลุ่ม
ไมซ์ที่มาร่วมงานประชุมนานาชาติและงานแสดงสินค้าในประเทศไทยตลอดปี 2558 นี้ สามารถรับ
สิทธิประโยชน์จากทางโครงการได้
ส�ำหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ผู้ลงทะเบียนและดาวน์โหลด Spice up Privilege Coupon ผ่าน
เว็บไซต์ของโครงการ www.SpiceupYourBusinessAgenda.com และร่วมแชร์แคมเปญ Spice
up your business agenda ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใส่ hash tag #Spice Up Your Business
Agenda จะได้รับสิทธิร่วมลุ้นรางวัลพิเศษจากโครงการ อาทิบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ
จากสายการบินไทย เป็นต้น
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักพาณิชย์ดิจิตอล กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า แคมเปญ Spice Up Your Business Agenda จะช่วยส่งเสริม
การจัดกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างดี โดยในแต่ละปี กรมฯ มีการน�ำ
นักธุรกิจต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมากมาพบปะเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ
เช่น งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ คณะผู้แทนการค้าสินค้าและบริการ
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แคมเปญนี้ผ่านช่องทางต่างๆ
ทั้ง offline และ online รวมทั้งส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่มีอยู่กว่า 60 แห่งทั่วโลก
นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย กล่าวว่า แคมเปญนี้ช่วยส่งเสริมประเทศไทยในฐานะเป็นเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง
ไมซ์ ที่ ดี ที่ สุ ด ในโลกที่ ส ามารถผสมผสานแผนการเดิ น ทางเชิ ง ธุ ร กิ จ เข้ า กั บ กิ จ กรรมเชิ ง พั ก ผ่ อ นได้
เป็นอย่างดี ซึ่งแคมเปญนี้ไม่เพียงแต่จะดึงดูดนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้าประเทศไทยมากขึ้น แต่จะช่วย
ขยายระยะเวลาพ�ำนักในประเทศไทยจากการท่องเที่ยวพักผ่อนหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทางธุรกิจ
นายชุตินธร ศรีสิทธิกรรม ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ฝ่ายการพาณิชย์ดิจิทัล บริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) กล่าวว่า การบินไทยให้บริการเส้นทางและเที่ยวบินหลากหลายทั้งในและต่างประเทศที่
สามารถรองรับความต้องการของนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งช่วยให้กลุ่มนักเดินทาง
ไมซ์เลือกแผนการเดินทางให้เหมาะสมกับก�ำหนดการเดินทางเชิงธุรกิจได้
การบินไทยมัน่ ใจว่า สิทธิพเิ ศษของราคาบัตรโดยสารระหว่างประเทศ จะดึงดูดนักเดินทางกลุม่ ไมซ์
ให้มาสัมผัสประสบการณ์การเดินทางอันน่าจดจ�ำตั้งแต่ก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย จนกระทั่ง
ออกจากประเทศไทย
นายสมบูรณ์ ครบธีรนนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจ�ำประเทศไทย บริษัทวีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล
เอเซีย-แปซิฟ ิค แอลแอลซี กล่าวว่า วีซ่ามีข้อ เสนอและสิ ทธิ พิเ ศษมากมายที่ อ อกแบบขึ้ น เฉพาะ
ส�ำหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่จะช่วยเติมเต็มวัตถุประสงค์ของแคมเปญ Spice Up Your Business
Agenda 2015 ของทีเส็บได้เป็นอย่างดี โดยนอกจากนักเดินทางกลุ่มไมซ์นานาชาติแล้ว ปีนี้ วีซ่า
ออกแบบสิทธิพิเศษให้ครอบคลุมผู้ถือบัตรกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรือกลุ่มองค์กรด้วย

aggressive online marketing

Showcasing Spice Up Your Business Agenda II
campaign

O

nline marketing today plays a key role in promoting
the MICE industry. TCEB therefore is speeding up the
development of its aggressive online marketing plan
through three major strategies — the development of
Thailand’s MICE web portal; mobile applications for
smartphones and tablets; online marketing tools and
digital sales kits as well as marketing activities and public relations via social
media.
According to TCEB President Mr. Nopparat Maythaveekulchai, this
year the bureau is focusing on developing a corporate website offering
comprehensive information on business events that is modern, standardised
and effective, similar to the websites of the world’s leading MICE organisations.
The revamped website will showcase eight languages which are Thai, English,
Chinese, Japanese, Korean, Bahasa Indonesian, Russian and Vietnamese.
The bureau is also creating a TCEB mobile application for smartphones
and tablets, enabling users to gain easy access to information on Thailand’s
MICE industry.
In addition, the bureau is developing a blog, a digital brochure, photo
and VDO content, a PowerPoint presentation as well as online sales kits.
Marketing activities and public relations via social media are being
designed to reinforce the image and perception of Thailand’s potential as a
preferred destination for the MICE industry.
The highlight of this year’s online marketing campaign has seen TCEB
enter into partnership with the Tourism Authority of Thailand, Thai Airways
International, the Ministry of Commerce’s Department of International Trade
Promotion, and Visa International (Asia-Pacific), LLC to extend the “Spice
Up Your Business Agenda” for a second year. Based on the concept “Social
Connectivity”, the campaign connects various channels of social media to
reach a wider target audience. The campaign also offers special privileges for
products and services including 50-per-cent discounts on accommodation, car
rental, airport transfer and golf course fees, as well as Bt500 cash coupons for
every Bt5,000 spent in order to attract more MICE visitors to Thailand.
“Spice Up Your Business Agenda II” also offers a Meeting Package
programme covering meeting rooms, venues and accommodation and a
Rejuvenation Package programme at attractive prices. The promotion has
been extended to corporate meetings delegates and visitors to international
exhibitions as well as Visa Commercial Card holders in Thailand.
The campaign additionally provides exclusive privileges to target
countries, and extends special privileges for products and services to cover
MICE Cities and major tourist destinations including Hua Hin and Samui. The

special privileges, which received a good response from target groups last
year, are expected to enhance MICE travellers’ impressions and experiences,
stimulate spending and extend the length of stays in Thailand.
Spice Up Your Business Agenda II runs from March to December 2015.
Event organisers and MICE travellers coming to Thailand for meetings,
conferences or exhibitions can easily obtain the privileges.
All MICE travellers who register via the campaign website, download the
Spice Up Privilege Coupon and share the Spice Up campaign through their
social media channels with hash tag#Spice Up Your Business Agenda will be
automatically entered into a lucky draw to win international air tickets from
Thai Airways.
Mrs. Lalida Jivanantapravat, Director of the Office of Digital Commerce,
the Department of International Trade Promotion (DITP), says that this
campaign will help support trade activities hosted by DITP. Each year,
the department brings a number of overseas businesspeople to meet Thai
entrepreneurs through various channels such as international exhibitions and
trade missions on goods and services.
The department will help promote this campaign through its offline and
online channels, as well as via the more than 60 Thai Trade Centres around
the world.
Mr. Chattan Kunjara Na Ayudhya, Executive Director for Advertising and
Public Relations, Tourism Authority of Thailand (TAT) adds that the campaign
will help promote Thailand as an ideal destination for the MICE industry by
seamlessly combining business and leisure travel. Not only will it attract more
MICE visitors to Thailand but it will also encourage them to stay longer in
Thailand for leisure after completing their business.
Mr. Chutintorn Srisittikum, Vice President, Digital Commercial
Department, Thai Airways International, notes that the airline operates
various domestic and international routes and flights that meet the needs of
MICE travellers from all over the world, allowing them to easily plan their
trips and tailor travel to their individual business agendas.
THAI is confident that the special ticket prices for international flights will
encourage MICE travellers to enjoy a memorable journey experience that begins
prior to their arrival in Thailand and lasts even after they leave the country.
Mr. Somboon Krobtheeranon, Visa Country Manager, Thailand says
that Visa has many offers and privileges exclusively designed for business
travellers that will fulfil the objectives of the campaign.
In addition to international MICE travellers, Visa this year is extending
the special privileges to include local Visa commercial and corporate
cardholders.
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วาง 4 แนวทางกระตุ้นตลาดดีไมซ์ปี 2558
ชูไมซ์ซิตี้ผ่านเวที “ประชุมเมืองไทย ภูมิ ใจช่วยชาติ”

ที

เส็บ เผยแผนยุทธศาตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2558
ภายใต้กรอบกลยุทธ์องค์กร 4Ps (Public-Private-People Partnership) กระตุ้น
ตลาดไมซ์ในประเทศด้วย 4 แผนปฏิบัติงานหลัก คาดสร้างรายได้กว่า 33,000 ล้านบาท
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อ�ำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยการส่งเสริมตลาดไมซ์
ในประเทศหรื อ ดี ไ มซ์ ใ นปี นี้ ที เ ส็ บ ด� ำ เนิ น งานตามกรอบกลยุ ท ธ์ อ งค์ ก ร 4Ps รุ ก
ขยายตลาดดีไมซ์ผ่าน 4 แผนงาน โดยเริ่มจากแคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจ
ช่วยชาติ” เน้นส่งเสริมกิจกรรมดีไมซ์ใน 5 พื้นที่เมืองไมซ์ซิตี้ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่
ภูเก็ต และขอนแก่น พร้อมขยายศักยภาพของเมืองไมซ์ทางเลือกอื่นๆ ที่สามารถรองรับการจัดประชุม
และแสดงสินค้าในประเทศได้
แคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ตลาดดีไมซ์ที่เน้นขับเคลื่อน
การเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ ด้วยการเพิ่มจ�ำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศและรายได้ รวมถึง
การยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นตลาดไมซ์คุณภาพของภูมิภาคเอเชีย โดยกิจกรรมแรกภายใต้โครงการ
นี้ คือ การเปิดตัวงาน 2nd Thailand Domestic MICE Mart ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 หลังจากประสบ
ความส�ำเร็จอย่างมากในปีที่ผ่านมา
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4 แผนหลักส่งเสริม
ตลาดไมซ์ในประเทศ

ขยายตลาดการประชุม
และแสดงสินค้าในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
และกลุ่มประเทศ
กัมพูชา ลาว พม่า
และเวียดนาม
(CLMV)

1

แคมเปญ
“ประชุมเมืองไทย
ภูมิใจช่วยชาติ”

นอกจากนี้ ทีเส็บยังบูรณาการแผนการสื่อสารแคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ”ด้วย
การท�ำ Testimonial จากภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศผ่านการ
สื่อสารช่องทาง ต่างๆ ทั้ง สื่อวิทยุ และสิ่งพิมพ์ ในระหว่างเดือนมีนาคม ถึง กันยายน 2558
กิจกรรม 2nd Thailand Domestic MICE Mart 2015 ก�ำหนดจัดให้มีขึ้นเป็นจ�ำนวน 5 ครั้ง
ณ ไมซ์ซิตี้ทั้ง 5 แห่ง ระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2558 โดยเริ่มจากกรุงเทพมหานคร และ
เชียงใหม่ ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ ทีเส็บ คาดว่า การจัดงาน 2nd Thailand Domestic
MICE Mart 2015 ในไมซ์ซิตี้ทั้ง 5 แห่ง จะก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังธุรกิจไมซ์ทั่วประเทศ
รวมทั้งสิ้น 150 ล้านบาท
ส�ำหรับแผนงานที่สอง เป็นการขยายตลาดการประชุมและแสดงสินค้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษและกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) ซึ่งเป็นพื้นที่ประตูการค้าหลักที่
มีมูลค่าการค้าชายแดน การลงทุน และเป็นเมืองหน้าด่านเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยทีเส็บจะท�ำงานร่วมกับหอการค้าจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับกลุ่มประเทศ CLMV ทั้ง
จังหวัด ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และ สงขลา ส่งเสริมการประชุมและสร้างงานแสดงสินค้า
บริเวณตะเข็บชายแดน สอดรับกับนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้ประกาศนโยบายเร่งพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน รองรับการเปิด AEC
แผนงานที่ 3 มุ ่ ง เน้ น ส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เป็ น รางวั ล ในพื้ น ที่ โ ครงการ
พระราชด�ำริและแหล่งท่องเที่ยวทหาร น�ำเสนอโครงการพระราชด�ำริที่มีหลากหลายกิจกรรมที่ลูกค้า
กลุ่มองค์กรสามารถเข้าร่วมในทุกพื้นที่ของประเทศไทย อาทิ การเรียนรู้การท�ำนาขั้นบันได การ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า เป็นต้น ด้านแหล่งท่องเที่ยวทหารเน้นส่งเสริมกิจกรรม 4 ด้าน ได้แก่ กิจกรรม
ผจญภั ย กิ จ กรรมเรี ย นรู ้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมตามรอยเส้ น ทางของเหล่ า วี ร ชน กิ จ กรรม
รู ้ รั ก สามั ค คี และกิ จ กรรมเรี ย นรู ้ ชี วิ ต ศึ ก ษาและสั ม ผั ส ผู ้ ค นในท้ อ งถิ่ น โดยปี นี้ จ ะเน้ น โครงการ
ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ สตูล ล�ำปาง เพชรบุรี
ส่วนแผนงานที่ 4 เร่ งส่ งเสริ มการจั ด งานแสดงสิ นค้ า (D-Exhibition) ผ่าน 3 แนวทางคือ
สร้างสรรค์งานแสดงสินค้าใหม่ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ (Invent) ยกระดับรูปแบบ มาตรฐานการจัด
งานแสดงสินค้าระดับท้องถิ่นให้เป็นงานระดับภูมิภาค (Upgrade) และการกระจายงานแสดงสินค้า
ในประเทศที่ประสบความส�ำเร็จไปจัดในภูมิภาคต่างๆ (Clone)
“การเดินหน้าประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจดีไมซ์นั้น จ�ำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนทีเส็บพร้อมอ�ำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุนกับทุกหน่วยงานในการจัดประชุมและแสดง
สินค้าในประเทศไทย ทั้งด้านการเงิน และสนับสนุนกิจกรรมการตลาดของงาน เช่น การท�ำ Business
Matching การจัด Networking หรือ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดงานดีไมซ์” นายนพรัตน์ กล่าว
ปีงบประมาณ 2558 ทีเส็บ ตั้งเป้าอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5

ส่งเสริมการจัดประชุม
และท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัลในพื้นที่โครงการ
พระราชด�ำริและแหล่ง
ท่องเที่ยวทหาร
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ส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้า
(D-Exhibition)

จากปี ที่ ผ ่ า นมา ทั้ ง ด้ า นจ� ำ นวนคนและรายได้ โดยมี นั ก เดิ น ทางกลุ ่ ม ไมซ์ จ� ำ นวน 15.23 ล้ า นคน
สร้างรายได้ 33,069 ล้านบาท
ส�ำหรับแผนการพัฒนาธุรกิจไมซ์จังหวัดเชียงใหม่ ทีเส็บ เดินหน้าขยายความร่วมมือกับพันธมิตร
ภาครัฐและเอกชนในเชียงใหม่ เพื่อผลักดันเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมายปลายทางการจัดประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติระดับภูมิภาค ภายใต้ 4 แนวทางหลักดังกล่าว โดยมีการเปิดตัวแคมเปญ ประชุม
เมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พร้อมกับการจัดงาน ไทยแลนด์ไมซ์มาร์ท ครั้ง
ที่ 2 เพื่อกระตุ้นกิจกรรมดีไมซ์ในเชียงใหม่ และขยายศักยภาพเมืองไมซ์ในจังหวัดทางภาคเหนือ ที่
สามารถรองรับการจัดประชุมและแสดงสินค้าในประเทศได้
การจัดงานที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ซื้อ 90 จากหน่วยงานรัฐและเอกชน เข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับ
ผู้ขาย 40 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการไมซ์ในภาคเหนือ คาดว่าจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยัง
ธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคทั้งสิ้น 25 ล้านบาท
นอกจากนี้ทีเส็บยังเร่งด�ำเนินการชูเชียงใหม่สู่เมืองแห่งเมกกะอีเวนต์ด้วยการดึงงานขนาดใหญ่
เข้ามาจัดให้มากขึ้น อาทิ งานเทศกาลบอลลูนนานาชาติประเทศไทย รวมทั้งพัฒนาศูนย์ข้อมูลไมซ์
ครบวงจรของจังหวัด (MICE Intelligence)
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2558 นี้
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน 5,253,200 บาท เพื่อด�ำเนินโครงการเชียงใหม่
ไมซ์ซิตี้ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด และขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ผลักดันให้เกิดการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น โดยมีการ
ปรับปรุงคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน
นายสุริยะ กล่าวว่า ปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ก�ำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัด
โดยเน้นการส่งเสริมตลาดภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือ GMS/BIMSTEC และเมืองพี่เมืองน้องของ
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับเชียงใหม่ให้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางของการประชุมระดับนานาชาติ
ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า เชียงใหม่จะมุ่งเน้นตลาดประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอาเซียนเป็น
หลัก โดยทางจังหวัดจะมีบทบาทให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ใน 3 แนวทาง คือ 1) ก�ำหนด
ให้ไมซ์ซิตี้เป็นนโยบายและกลยุทธ์หลักในการพัฒนาเมือง 2) เป็นแกนในการขับเคลื่อนนโยบายและ
ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันให้เชียงใหม่เป็นไมซ์ซิตี้อย่างแท้จริง
และ 3) ก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน และสร้างพันธสัญญาในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระดับผู้บริหาร ผู้ก�ำหนดนโยบาย เพื่อให้ธุรกิจไมซ์ของจังหวัดมีการด�ำเนินการอย่างมีทิศทาง
ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 จังหวัดเชียงใหม่มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างประเทศ
จ�ำนวน 340,344 คน จากการจัดงานกว่า 455 งาน สร้างรายได้ 1,337 ล้านบาท
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Thought Leader

Four key plans set to stimulate
D-MICE 2015
Highlighting MICE Cities through
“Meetings in Thailand”

T

CEB has unveiled its strategic plan to promote the domestic MICE
industry in the 2015 fiscal year. In line with the corporate strategy of 4Ps
(Public-Private-People-Partnership), the bureau has defined 4 key action
plans to motivate the D-MICE market and is targeting more than Bt33
billion in revenue.
Mr. Nopparat Maythaveekulchai, TCEB’s President, says the D-MICE
market promotion this year will focus on the 4Ps approach through 4 action plans,
starting with the Meetings in Thailand campaign and emphasising D-MICE events in 5
MICE Cities, namely Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, Phuket and Khon Kaen. The bureau
will also enhance the potential of other cities with the capacity to accommodate
meetings and exhibitions.
The Meetings in Thailand campaign is part of the overall D-MICE strategy to drive
industry growth through increasing the number of domestic MICE travellers and revenue
as well as elevating Thailand to a destination for the quality MICE market in Asia.
The 2nd Thailand Domestic MICE Mart is being organised as the first activity under
the campaign and follows on from the great success of the inaugural event last year.
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Four key action
plans to promote
D-MICE market

Expand the meeting
and exhibition
markets into
special economic
zones
and CLMV

1

“Meetings
in Thailand”
campaign

The bureau is also incorporating testimonials from public and
private sector stakeholders to promote the D-MICE industry through such
communication channels as the broadcast and print media in a campaign that
runs from March to September 2015.
The 2nd Thailand Domestic MICE Mart 2015 is being held in five MICE
Cities between March and June 2015 with the first taking place in Bangkok in
March. The bureau expects the five trade fairs to generate income distribution
of Bt150 million to the MICE business nationwide.
The second action plan is to expand the meetings and exhibitions into
the special economic zones and CLMV group (Cambodia, Laos, Myanmar and
Vietnam), which are the gateways to border trade and investment. This will
help prepare for the ASEAN Economic Community.
The bureau will join forces with the chambers of commerce in CLMV
border cities, namely Tak, Mukdahan, Sa Kaew, Trat and Songkhla, to promote
meetings and create exhibitions. This is in line with the government’s
economic policy to speed up the development of special economic zones
along the border areas in preparation for the AEC.
The third action plan emphasises the promotion of domestic meetings
and incentives travel at the Development Projects under Royal initiatives
and Royal Thai Military tourism destinations. In the Royal projects, corporate
clients can enjoy abundant hands-on learning experiences by participating in
various activities such as rice terrace farming, restoration and reforestation
and conservation. The 4 activities highlighted in the military areas are
adventure; history and culture following the paths of heroes; unity; and
local ways of life. This year, TCEB will focus on three key provinces: Satun,
Lampang, and Petchaburi.
The fourth action plan aims to accelerate D-Exhibitions through three
key directions: creation of new domestic exhibitions throughout the country;
significant upgrades of local exhibitions into regional exhibitions; and cloning
successful exhibitions by replicating them in other markets.
“Cooperation from all parties is essential to our efforts to push Thailand
forward through MICE industry growth. TCEB is ready to facilitate and support
all organisations in holding meetings and exhibitions in Thailand. In addition
to financial support, the bureau also advocates marketing activities such
as business matching sessions, networking and other useful activities for
organising the D-MICE,” the President says.
In the 2015 fiscal year, the TCEB set a target of 5 per cent growth in

Promote meetings
and incentives
in the Royal
Development
Projects and tourist
destinations in the
military areas

4
Promote D-exhibitions

D-MICE industry with 15.23 million domestic MICE travellers, generating
Bt33.07 billion in revenue.
For the Chiang Mai MICE Development Plan, the TCEB is expanding
collaboration with strategic partners in the public and private sectors in the
province to promote the area as a destination for the MICE industry in the
Northern Region. In line with the four key action plans, the bureau launched
the “Meetings in Thailand” campaign in March in parallel with the 2 nd
Thailand Domestic MICE Mart 2015 to stimulate D-MICE in Chiang Mai and
expand to other potential MICE cities in the region with the capacities to
service domestic meetings and exhibitions.
The 2nd Thailand Domestic MICE Mart 2015 in Chiang Mai attracted 90
buyers from public and private sectors to participate in business negotiations
with 40 MICE operators in the region. The event is expected to generate
revenue of Bt25 million for the regional MICE business.
The bureau has also accelerated its efforts to promote Chiang Mai as a
city of mega events by attracting such events as the international balloon
festival. Development of MICE Intelligence is also needed.
Chiang Mai Governor Suriya Prasatbuntitya says that in the 2015 fiscal
year, the province obtained Bt5.25 million to implement the Chiang Mai MICE
project under the provincial development plan and substantially promote
Chiang Mai’s MICE industry.
The province is working towards the integration of all parties by
strengthening the provincial MICE industry promotion committee so that it
covers the whole MICE sector. The Governor will serve as chair.
Mr. Suriya says that Chiang Mai has set a direction for the provincial
MICE industry development that emphasises the promotion of the regional
market through a collaborative framework of GMS/BIMSTEC and Sister Cities
in order to upgrade Chiang Mai as a destination for international meetings.
In the next few years, Chiang Mai will mainly focus on neighbouring
countries and ASEAN. The province will play a role in supporting the MICE
industry in 3 ways: 1) by incorporating the MICE City as a policy and key
strategy for provincial development; 2) by acting as a central body to
drive the policy forward and coordinate with relevant organisations to
develop Chiang Mai as a true MICE City; and 3) by jointly setting clear
targets and ensuring commitment of the organisations concerned, especially
executives and policy makers, and creating a direction for the provincial
MICE business.
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ขยายเครือข่ายพันธมิตรเชียงใหม่
ร่วมพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลไมซ์

ที
16

เส็ บ ลงนามความร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รในเชี ย งใหม่ ได้ แ ก่ ส� ำ นั ก งาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
สมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือ) และ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์
ภาคเหนือ ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการผลักดันเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมายปลายทาง
การจัดประชุมและแสดงสินค้านานาชาติระดับภูมิภาค
นายนพรั ต น์ เมธาวี กุ ล ชั ย ผู ้ อ� ำ นวยการ ที เ ส็ บ กล่ า วในพิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่ ว มมื อ ในครั้ ง นี้ ว ่ า การส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ไมซ์ ใ ห้ มี ก ารเติ บ โตและสามารถก้ า วสู ่ ก ารแข่ ง ขั น ใน
ตลาดโลกได้นั้น องค์ความรู้ ข้อมูลต่างๆ เป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างยิ่งในการวางแผนธุรกิจ ตลอดจน
การก�ำหนดทิศทาง และ กลยุทธ์ของการสร้างไมซ์ไทยให้มีความเข็มแข็ง ดังนั้น ทีเส็บ จึงได้ด�ำเนินการ
จั ด ตั้ ง MICE Intelligence Centre หรื อ ศู น ย์ ข ้ อ มู ล อุ ต สาหกรรมไมซ์ ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง
องค์ ค วามรู ้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู ้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมไมซ์
และบุคคลภายนอก
อย่างไรก็ตาม ทีเส็บ จ�ำเป็นต้องหาพันธมิตรด้านข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ที่จะช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาข้อมูล การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพแลประสิทธิภาพเพื่อน�ำไปใช้ส�ำหรับการจัดการธุรกิจ
โดยมีส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้การส่งเสริมการวิจัยอย่างมีทิศทาง การวางมาตรฐาน
ด้านการวิจัย การเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศ และการจัดการความรู้
จากการวิจัยโดยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสริมศักยภาพ
อุตสาหกรรมไมซ์ไทย โดยเฉพาะเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทั้ ง นี้ ที เ ส็ บ ได้ ข ยายการให้ บ ริ ก ารด้ า นองค์ ค วามรู ้ โดยปรั บ ปรุ ง รู ป แบบงานของ MICE
Intelligence ด้วยการพัฒนาข้อมูล (Content Development) และพัฒนาบุคลากรของฝ่ายให้มี
ความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมไมซ์มากยิ่งขึ้น ผ่านการเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานสถาบันทั้งใน
ต่างประเทศ อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านข้อมูลและงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไมซ์
MICE Intelligence ประกอบด้วย 4 แผนงานหลัก ได้แก่
MICE Cluster - ศูนย์กลางฐานข้อมูลของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บได้รวบรวม
รายชื่อผู้ประกอบการและผู้ให้บริการมืออาชีพกว่า 800 รายที่อยู่ในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมไมซ์
จ�ำแนกตามเมืองไมซ์ซิตี้ ได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น
TCEB Library - ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล หนั ง สื อ อุ ต สาหกรรมไมซ์ โดยที เ ส็ บ ได้ พั ฒ นา
ระบบ e-library รวบรวมหนั ง สื อ บทความ งานวิ จั ย และสื่ อ ต่ า งๆ ทั้ ง เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมไมซ์ การบริหารจัดการ แนวโน้มของโลก รวมถึงเรื่อง AEC อันจะเป็นประโยชน์และ
สะดวกสบายในการสืบค้น ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้บริการได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2558 นี้
MICE Industry Report - วิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มของอุตสาหกรรมไมซ์ รายงาน
ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง สถิติต่างๆ ตลอดจนอุตสาหกรรมหลักๆ ที่ส่งผลต่อการจัดงานไมซ์ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจะออกเป็นรายไตรมาสตามปีปฏิทิน และมีการจัดพิมพ์เผยแพร่ให้
แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์
MICE Intelligence Partnership - ศู น ย์ ก ลางเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล อุ ต สาหกรรมไมซ์ กั บ ภาคี
อุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งทีเส็บมีพันธมิตรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่พร้อมร่วมสนับสนุนและ
ผลักดันอุตสากรรมไมซ์ โดยหน่วยงานเหล่านี้ต่างพร้อมให้การสนับสนุนทั้งด้านข้อมูล การเชื่อมโยง
เว็บไซต์ การบูรณาการและการอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยและผู้ประกอบการไมซ์
มีความพร้อมเต็มที่
“ผมเชื่อมั่นว่า การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทีเส็บ และ 4 หน่วยงานพันธมิตร
ดังกล่าว จะเป็นโอกาสดีท่ีจะมีการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมไมซ์ การ
เชื่อมโยงเว็บไซต์ และการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อการสร้างศักยภาพของไมซ์ไทยทั้งระบบ” นายนพรัตน์ กล่าวสรุป

Chiang Mai strategic partner
network expanded
Collaboration to develop MICE
Intelligence

I

n late March 2015 TCEB signed a memorandum of understanding
with strategic partners in Chiang Mai, namely the Pinkanakorn
Development Agency, Chiang Mai Tourism Council, Thai Hotels
Association (Northern Region), and the Faculty of Economics, Chiang
Mai University under which the partners will work to develop a MICE
Intelligence Centre in the Northern Region. This is an integral part
of the plan to turn Chiang Mai into a premier destination for meetings and
exhibitions in the region.
During the MOU signing ceremony, Mr. Nopparat Maythaveekulchai,
TCEB’s President noted that knowledge and information were crucial to
drawing up business plans, directions and strategies for strengthening the
Thai MICE industry as well as for promoting the growth of MICE business and
enhancing its competitiveness in the international market.
The bureau was therefore establishing a MICE Intelligence Centre to
serve as the central database to provide knowledge and information for MICE
operators and other interested parties.
Strategic partners are however needed to support the development of
information as well as quality and effective research to benefit business
management. The office of the National Research Council of Thailand is
supporting the centre through guiding research in the right direction and to
the highest standards and linking it with national research and knowledge
management.
Professionally managed research can enhance the capacities of
Thailand’s MICE industry especially in terms of preparation for the ASEAN
Economic Community.
TCEB is now expanding its knowledge service by improving MICE
Intelligence through content development. Personnel capacity will be
developed through training at local and international institutes to achieve
better knowledge and understanding of the MICE industry. Moreover, the

bureau is also establishing local and international strategic partners in the
areas of data and research to allow for exchange of useful information for
the industry.
MICE Intelligence comprises 4 major plans, as follows:
MICE Cluster – The TCEB is compiling a database of more than 800
MICE operators and service professionals in the MICE industry chain, which
is categorised by MICE Cities namely Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, Phuket
and Khon Kaen.
TCEB Library – The TCEB is developing an e-library system and collecting
articles, research and various media to provide content related to the MICE
industry, management, global trends and the AEC. This will offer a beneficial
and convenient tool for searches and the bureau expects the e-library service
to be operational in July 2015.
MICE Industry Report – The MICE Intelligence will provide analyses of
the current situation, industry trends, movement of competitors, statistics and
major industries that affect the organising of both national and international
events. The report will be released quarterly and distributed to organisations
concerned.
MICE Intelligence Partnership – the centre linking industry information
to strategic partners. The TCEB has strategic partners in both the public
and private sectors that are ready to support the MICE industry. These
organisations provide information support, links to their websites, integrated
collaboration and facilities with the aim of strengthening Thailand and MICE
entrepreneurs and preparing them for competition.
“I’m confident that the MoU between the TCEB and 4 strategic
organisations will provide for the exchange of research and industry
information through links to websites and activities designed to develop
academic knowledge. These are key elements to enhance the capabilities of
the Thai MICE industry as a whole,” the President said.
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ทีเส็บเล็งเจาะตลาดจีนคุณภาพกลุ่มองค์กร

ปั
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จจุบัน ตลาดจีนมีอัตราการเติบโตสูงมาก และจัดอยู่ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอันดับ
แรกของอุตสาหกรรมไมซ์ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ดังนั้น ทีเส็บจึง
ได้จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระหว่างหน่วยงานพันธมิตรเมื่อเดือน
มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อจัดท�ำแผนงานส่งเสริมการตลาดจีนในกลุ่มลูกค้าองค์กรที่
มีก�ำลังซื้อสูง โดยก�ำหนดตลาดเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์
ประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับพรีเมียมส�ำหรับกลุ่มการประชุม
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อ�ำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ทีเส็บ เปิดเผยว่า
ประเทศจีนเป็นตลาดหลักที่มีนักเดินทางธุรกิจเข้ามาจัดการประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตของนักเดินทางและรายได้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง
ในปีงบประมาณ 2557 แทนที่ตลาดอินเดีย ด้วยจ�ำนวนนักเดินทาง 101,776 คน น�ำรายได้เข้า
ประเทศ 8,237 ล้านบาท
ภายใต้แผนกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด ทีเส็บ จะมุ่งเน้นตลาดจีนที่มีคุณภาพ โดยเจาะกลุ่มลูกค้า
องค์กรที่มีศักยภาพสูงในการจัดงาน ซึ่งทีเส็บและพันธมิตรได้ถกกันถึงแนวทางในการปรับสถานะ
ของประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับพรีเมียมด้วยการสื่อสาร สินค้า และบริการ ให้
ตอบสนองความต้องการของตลาดคุณภาพ พร้อมทั้งระบุถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน รวมไป
ถึงปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมตลาดระดับบน
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า มณฑลที่มีกลุ่มลูกค้าที่มีก�ำลังซื้อสูงส่วนมากจะอยู่ใน 3 มณฑล คือ
เซี่ยงไฮ้ กวางเจา และปักกิ่ง โดยส่วนใหญ่จะอยู่ใน 5 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ ไอที ซอฟแวร์ อุตสาหกรรมการผลิตยา อาหารเสริม อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์ หรือชิ้นส่วนการบิน อุตสาหกรรมเครื่องส�ำอางค์ และ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐในประเทศจีน
ขณะที่ ต ลาดรองลงไปจะเป็ น เมื อ งที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ได้ แ ก่ เฉิ น ตู และเซิ่ น เจิ้ น รวมไปถึ ง
ตลาดอื่นๆ ในเมืองที่มีเส้นทางบินตรงเข้าสู่ประเทศไทยและเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ก�ำลังเติบโต เช่น
หังโจว ฉ่งชิ่ง และคุนหมิง
ทั้ ง นี้ ที เ ส็ บ จะร่ ว มมื อ กั บ ภาคเอกชนในอุ ต สาหกรรมการประชุ ม คั ด เลื อ กสถานที่ จั ด ประชุ ม
และแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นพิเศษเฉพาะส�ำหรับกลุ่มที่มีก�ำลังซื้อสูง (destination and
activity for luxury target) เพื่อน�ำมาท�ำแคมเปญส่งเสริมการตลาดในประเทศจีน พร้อมน�ำเสนอ
เมกะอีเว้นท์ให้การสนับสนุนการจัดงาน หวังดึงงานขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมงานตั้งแต่ 1,000 คน
ให้เข้ามาจัดในประเทศไทย โดยเน้นกลุ่มที่มีศักยภาพ อาทิ กลุ่มธุรกิจขายตรง เช่น แอมเวย์ นูสกิน
หรือกลุ่มสมาชิกใน MLM (Multi-level marketing)
ในขณะเดียวกัน ทีเส็บ จะแต่งตั้งตัวแทนในตลาดหลักและตลาดที่มีศักยภาพ เพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับบริษัทจัดการการท่อง

เที่ยวรายใหญ่ในประเทศจีน
ทีเส็บ จะเร่งการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ในศักยภาพของอุตสาหกรรมการประชุม
และการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เป็ น รางวั ล ของไทยผ่ า นการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเทรดโชว์ IT&CM China ณ
เมืองเซี่ยงไฮ้ ในเดือนเมษายน และ IBTM China ณ เมืองปักกิ่ง ในเดือนสิงหาคม การจัดกิจกรรม
โรดโชว์ในเมืองปักกิ่ง และกวางโจว ตลอดจนร่วมมือกับพันธมิตรในตลาดจีนจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ดูงานให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กร และตัวแทนบริษัทน�ำเที่ยว เพื่อให้มีประสบการณ์ตรงในการใช้สินค้า
และบริการส�ำหรับการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
นอกจากนี้ ทีเส็บ เตรียมจัดท�ำคู่มือ Thailand meeting planners guide เป็นภาษาจีน
เนื่องจากองค์กรในประเทศจีนยังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางธุรกิจยังไม่กว้างขวางพอ
และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยผ่าน
เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และนิตยสาร
นางศุภวรรณ กล่าวว่า นอกจากสถานที่การจัดงานในรูปแบบพิเศษแล้ว จะต้องน�ำเสนอกิจกรรม
สร้างสรรค์สังคมให้น่าสนใจ เนื่องจากจีนต้องการมีประสบการณ์กับคนไทยในพื้นที่จัดงานด้วย รวม
ไปถึงกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์องค์กร (Team building)
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาและอุปสรรคหลายด้านในการน�ำเสนอประเทศไทยให้เป็นสถานที่การ
จัดประชุมองค์กร หรือการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เช่น ขาดการอ�ำนวยความสะดวกในกระบวนการ
ท�ำเอกสารการเข้าเมือง (Visa and Visa on arrival) และ ความยุ่งยากและซับซ้อนของระเบียบ
ศุลกากรในการน�ำเข้าสินค้ามาใช้ในการจัดประชุม
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที ซอฟแวร์ ก็เป็นอีกปัจจัยส�ำคัญ ซึ่งอุปกรณ์เทคโนโลยีมีค่าใช้
จ่ายสูง และยังมีความล้าสมัย เช่น การเช่าจอโทรทัศน์ที่มีคุณภาพสูง LED ใช้ในสถานที่การประชุม
มีราคาแพง หรือไม่มีผู้ให้บริการ
ในขณะที่ความพร้อมในการสื่อสารเป็นภาษาจีน ทักษะของผู้ให้บริการในภาคการท่องเที่ยว
เช่น มัคคุเทศก์ และผู้แทนการขายที่ยังมีจ�ำกัด ก็เป็นประเด็นที่จะต้องเร่งด�ำเนินการแก้ไขเช่นกัน
นางสาววิชญา สุนทรศารทูล ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ ทีเส็บ กล่าวเสริมว่า
ปัจจุบัน ประเทศเป้าหมายของกลุ่มตลาดลูกค้าจีนระดับ Tier 1 จะอยู่ในโซนยุโรป อเมริกา และ
ดูไบ ตามด้วยประเทศเป้าหมายของกลุ่มลูกค้าระดับ Tier 2 ได้แก่ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
ส่วนประเทศเป้าหมายใน Tier 3 จะอยู่ในโซนญี่ปุ่น เกาหลี ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไต้หวัน
จากการสนทนากลุ่ม ผู้ประกอบการไมซ์ให้ความเห็นว่า ในเบื้องต้น ทีเส็บ ควรจะเร่งสร้าง
การรับรู้ของผู้ประกอบการในประเทศจีนมากขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของทีเส็บ
นอกจากนี้ การประชุมกลุ่มลูกค้าองค์กรและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน
หลายร้อยคน จะมีระยะเวลาในการวางแผนและตัดสินใจจัดการประชุมองค์กร (lead time) ไม่
เกิน 3 เดือน สั้นที่สุดคือ 1 อาทิตย์ ซึ่งถึงเป็นความท้าทายอย่างมากส�ำหรับผู้ประกอบการไมซ์ไทย

TCEB taps into quality
Chinese corporate market

A

high-growth market, China is today
considered by many countries, Thailand
included, as a top target for the MICE
industry. Taking this into account, TCEB
organised a focus group among its
strategic partners in March 2015 to create
a marketing plan to penetrate the high-quality corporate
Chinese market. The meeting defined the obvious target
markets and strategies to enhance Thailand’s image as a
premium destination for meetings and incentive travel.
Mrs. Supawan Teerarat, Vice-President for TCEB’s
Strategic and Business Development, notes that China is
a major market and boasts continued growth in business
visitors attending meetings and incentives in Thailand.
Chinese MICE visitors to Thailand in the 2014 fiscal year
surpassed India to become the top-ranked with 101,776 MICE
visitors and Bt8.237 billion in revenue.
In line with its marketing promotion strategies, TCEB
will focus on the quality Chinese market by tapping the
high-potential corporate segment to organise their events in
Thailand. The bureau and its strategic partners discussed the
guidelines to reposition Thailand as a premium destination
through the development of communications, products and
services needed to respond to the demands of this quality
market.
In addition, the meeting also defined the clear target
customers as well as problems and obstacles in promoting
the high-end market.
A preliminary study showed that most of the highquality corporate companies in IT software, pharmaceuticals,
automobile parts and direct sales industry are located in
major economic hubs including Shanghai, Guangzhou and
Beijing. Chinese organisations in the public sector are also
being eyed.
A secondary market covers the high potential cities
of Chengdu and Shenzhen as well as other emerging cities
connected by direct flights to Thailand such as Hangzhou,
Chongqing and Kunming.
TCEB will join forces with the private sector in the
meeting industry to choose outstanding and unique meeting
venues and tourist destinations for the luxury target and these
will form the basis for a marketing campaign targeting the
Chinese market.
In addition, the bureau has introduced a mega event
promotion to attract large-scale events with delegates
exceeding 1,000 persons to Thailand. The campaign is
designed to tap into potential groups including direct-sales
businesses such as Amway and Nu Skin as well as multi-level
marketing (MLM) companies
TCEB will also appoint representatives in major and

potential markets to ensure an effective approach to the
target corporate market and will collaborate with leading
travel agents in China.
The bureau will speed up the public relations and
enhance the perception of the potential of Thailand’s meeting
and incentive industry through participation in IT&CM
China in Shanghai and IBTM China in Beijing as well as by
organising road shows in Bejing and Guangzhou.
It will also join with strategic partners in Chinese market
in organising fam trips allowing Chinese corporate and travel
operators to gain direct experience of products and services
for meetings and incentive travel in Thailand.
Moreover, the bureau is preparing to produce a Thailand
meeting planners guide in the Chinese language, thus
enabling Chinese corporations to obtain more information
about business events in Thailand. Up-to-date information
about Thailand’s MICE industry will be disseminated via the
website, social media and through the magazine.
Mrs. Supawan adds that the interesting CSR activities
must be proposed as well as exclusive event venues, because
Chinese corporate clients need to engage with the local
people in the meeting areas. Creative ideas for team-building
activities are also required.
However, there are problems and obstacles in presenting
Thailand as a premium destination for meetings and
incentives, among them the lack of convenient procedures in
applying for visas, no visa on arrival and overly complicated
customs procedures for the import of goods for the meetings.
IT or software is another crucial factor to be addressed
given the high costs and outdated technology. For example,
high-definition LED screen display rental for meeting rooms
is very high and there are no service providers.
In addition, the lack of readiness in Chinese
communication and the skills of service providers in the
tourism sector including tour guides and sales representatives
are other issues that must be tackled urgently.
Ms. Vichaya Soonthornsaratoon, TCEB’s Director of
Conventions Department adds that the target Tier 1 countries
for the Chinese corporate market are Europe, United States
and Dubai. Australia and New Zealand fall into the Tier
2 countries while the Tier 3 countries are Japan, Korea,
Thailand, Malaysia, Singapore and Taiwan.
At the focus group meeting, MICE operators suggested
that TCEB initially concentrate on enhancing the perception
and role of the bureau among entrepreneurs in China.
It was also noted that corporate meetings and incentive
travel groups with hundreds of delegates will have a
maximum of only 3 months lead time with the shortest being
just one week. This presents a huge challenge for Thai MICE
operators.
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สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้
เยาวชน
นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาดและ
ภาพลักษณ์องค์กร ทีเส็บ เป็นผู้แทนองค์กรรับมอบโล่เกียรติคุณ
เนื่องจากสนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้กีฬาวอลเล่ย์บอล
เยาวชนชายแดน” โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข จังหวัดสุรินทร์ โดย
มี พล.ท. ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้มอบ
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ดั ง กล่ า ว เป็ น การด� ำ เนิ น งานของกอง
บั ญ ชาการกองก� ำ ลั ง สุ ร นารี ร่ ว มกั บ ครอบครั ว ข่ า ว 3 เพื่ อ ส่ ง
เสริมให้เยาวชนตามแนวชายแดนมีสถานที่ และอุปกรณ์ฝึกซ้อม
ที่ทันสมัยและพัฒนาศักยภาพสู่ระดับนานาชาติ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ตะเข็บชายแดนทั้งด้าน
สุขภาพและสังคม

TCEB supports youth learning centre
Ms. Parichat Svetasreni Director of Marketing and Corporate Image Department, TCEB presented
financial support towards the setting up a Border Youth Volleyball Learning Centre at Ban Thai Santisuk
School, in Surin Province to its representative, Army Chief Lieutenant General Tawat Sookplang.
The learning centre has been developed through the collaboration of Suranaree Forces and
KrobKruaKao3 Family and will provide a venue and modern sport training equipment for border
youth. The centre will help support the youths’ skills in volleyball to an international standard while
benefiting their health and society as a whole.

สร้างเครือข่าย
พันธมิตรภาคอีสาน

Northeastern strategic partnerships established
In a bid to establish strategic partnerships with both public and private sector agencies to strengthen
capacities in the D-MICE industry, TCEB held the second Familiarization Trip from February 26 to 28, 2015 at
the Wishing Tree Khon Kaen Resort. The event was designed to integrate the plans of the Ministry of Tourism
and Sports as well as to promote better understanding of the MICE industry among provincial Tourism and
Sports offices in the Northeastern Region.
Participants included officials from the Ministry of Tourism and Sports’ Permanent Secretary Office, Tourism
and Sports provincial offices in 18 Northeastern provinces, Khon Kaen University, Khon Kaen Federation of
Thai Industries, Khon Kaen Tourism Business Association, Thai Exhibition Association, Thailand Incentive and
Convention Association, and Business of Creative and Event Management Association.

ทีเส็บจัดโครงการ “สร้างเครือข่ายความร่วม
มื อ กั บ พั น ธมิ ต รและหน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ” ครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี
รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น เพือ่ บูรณาการแผนงานร่วมกับ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งให้ส�ำนักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์
โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ
ได้แก่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเขตภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น สมาคมธุรกิจการ
ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น สมาคมการแสดงสินค้า
(ไทย) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)
และสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน

